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Gabinete do Prefeito
LEI N° 4.735/2016

Autoriza o Poder Executivo a receber, por doação, combustível que especifica, 
e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
  L E I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a receber, por doação, 33.000 (trinta 
e três mil) litros de óleo diesel da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.082.962/0001-21, a serem utilizados para o 
abastecimento dos caminhões e equipamentos rodoviários de propriedade do 
Município de Cianorte.
§ 1º. O óleo diesel será depositado no pátio rodoviário do Município conforme 
a necessidade.
§ 2º. O Município atestará o recebimento do combustível para os fins necessá-
rios à donatária e à Câmara Municipal de Cianorte.
Art. 2º. Fica revogada disposição em contrário.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 9 de março de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 036/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, a SUSPENSÃO da reunião para 
recebimento e abertura de envelopes de documentação e propostas referente 
ao edital PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: 
Aquisição de adubo químico com concentração mínima de n=0, p18% e kcl=0 – 
super simples (com reserva de cota).
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 14 de março de 2016.

Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações em Exercício

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 041/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, a SUSPENSÃO da reunião para 
recebimento e abertura de envelopes de documentação e propostas referente ao 
edital PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: RE-
GISTRO DE PREÇOS visando à Contratação de serviços de locação de palco e 
tenda para realização de eventos do Município de Cianorte.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 14 de março de 2016.

Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações em Exercício

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 055/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 09:30 horas do 
dia 30 de Março de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
lanches para atiradores do Tiro de Guerra.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 14 de Março de 2016.

Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações

Em exercício

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 056/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas 
do dia 30 de Março de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
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sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa especializada para 
prover serviços de conexão com a rede mundial de computadores (Internet) pelo 
período máximo de 05 anos.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 14 de Março de 2016.

Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações

Em exercício

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 057/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10:30 horas 
do dia 30 de Março de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a Aquisi-
ção de placas e adesivos de informações e advertências para Secretaria de Meio 
Ambiente.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 14 de Março de 2016.

Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações

Em exercício

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 51/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 18/2016, homologado em 
07/03/2016.
Valor Homologado: R$ 17.509,90 (Dezessete mil quinhentos e nove reais e no-
venta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de frutas, verduras e legumes 
visando o preparo de refeições aos atletas das escolinhas e projetos da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA-EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 100 

quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa, tamanho e 
coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme 

e intacta e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de 
alimentacao. 

Bela 
Vista 1,90 190,00 

2 1.500 
quilos de banana nanica, climatizada e fresca, tamanho médio a grande, 

madura, aparência saudável. os produtos deverão estar em conformidade com 
os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99 

Bela 
Vista 1,99 2.985,00 

3 400 
quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio, de 1ª qualidade e suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicas de alimentação. 

Bela 
Vista 1,10 440,00 

4 1.200 

quilos de maçã gala, tamanho médio, devendo ser de primeira qualidade, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 

mecânico oriundos do manuseio e transporte, e  suas condições deverão estar 
de acordo com a norma técnica de alimentação 

Bela 
Vista 3,90 4.680,00 

5 100 

quilos de mamão formosa, sendo de primeira qualidade, livre de sujidades, 
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte e suas condições deverão estar 

de acordo com a norma técnica de alimentação. 

Bela 
Vista 2,85 285,00 

6 80 

quilos de melão, tamanho grande, viçoso e saudável, cor amarela, com polpa 
firme e intacta, livres de enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem 
física ou mecânico oriundo do manuseio e suas condições deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

Bela 
Vista 4,43 354,40 

7 200 

quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de sujidades, parasitas 
e larvas, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 

madura, com polpa firme e intacta e, suas condicoes deverao ser de acordo com 
a norma tecnica de alimentacao 

Bela 
Vista 1,19 238,00 

8 150 
quilos de poncã, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem dano físico e 
mecânico oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas condições deverão estar 

de acordo com as normas técnicas de alimentação. 

Bela 
Vista 1,90 285,00 

9 200 

maços de couve manteiga, de primeira qualidade, apresentar tamanho e 
conformação uniforme, deverão ser bem desenvolvidas, firme e compacta, 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
suas condições deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria 

cvs-6/99, de 10/03/99. 

Bela 
Vista 2,40 480,00 

10 500 

unidade de alface de primeira qualidade, apresentar tamanho e conformação 
uniforme, deverão ser bem desenvolvida, firme e compacta, isenta de 

enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e os produtos 
deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 

10/03/1999. 

Bela 
Vista 1,29 645,00 

11 100 

quilos de pepino, devendo ser de primeira qualidade, apresentando tamanho 
médio uniforme e suficientemente desenvolvido, estando livre de enfermidade, 
defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica oriundos do manuseio 
(rachadura, etc) e suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica 

de alimentação. 

Bela 
Vista 1,50 150,00 

12 30 

quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio, sem bolor, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e suas condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação 

Bela 
Vista 11,64 349,20 

13 50 

kilos de abóbora cabotiá: tamanho médio, cor normal de abóbora madura, 
aparência viçosa e saudável - classificação/características gerais: deverá ser 
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o 
grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de 

enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de 
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. não serão permitidos 

rachaduras, perfurações e cortes, deverão estar em conformidade com os itens 
17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99 

Bela 
Vista 2,45 122,50 

14 40 quilos de abobora paulista. Bela 
Vista 2,39 95,60 

15 60 
maços de brócolis, de primeira qualidade, cor verde, apresentando tamanho e 

conformação uniforme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e 
suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

Bela 
Vista 3,90 234,00 

16 100 quilos de beterraba, de primeira qualidade, firme, intacta e suas condições 
deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

Bela 
Vista 2,39 239,00 

17 500 quilo de batata inglesa, lisa e de boa qualidade e que tenham aproximadamente 
o mesmo tamanho 

Bela 
Vista 1,79 895,00 

18 150 batata doce - sem lesões, aparência natural, fresca, deverão ser procedentes de 
espécimes vegetais genuínos e sãos, pacote de 1 quilo. 

Bela 
Vista 2,50 375,00 

19 150 quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua 
aparencia, sem brotos e com formacao uniforme. 

Bela 
Vista 2,69 403,50 

20 300 

maços de salsinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência murcha ou 
velha, sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades contadas na 
parte oposta ao das folhas, os produtos deverão estar em conformidade com os 

itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

Bela 
Vista 0,99 297,00 

21 300 macos de cebolinha, folhas verdes e sem defeitos, nao de aparencia murcha ou 
velha, sem ferrugem ou queimaduras, com no minimo 15 unidades cada. 

Bela 
Vista 0,99 297,00 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 100 

quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa, tamanho e 
coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme 

e intacta e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de 
alimentacao. 

Bela 
Vista 1,90 190,00 

2 1.500 
quilos de banana nanica, climatizada e fresca, tamanho médio a grande, 

madura, aparência saudável. os produtos deverão estar em conformidade com 
os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99 

Bela 
Vista 1,99 2.985,00 

3 400 
quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio, de 1ª qualidade e suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicas de alimentação. 

Bela 
Vista 1,10 440,00 

4 1.200 

quilos de maçã gala, tamanho médio, devendo ser de primeira qualidade, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 

mecânico oriundos do manuseio e transporte, e  suas condições deverão estar 
de acordo com a norma técnica de alimentação 

Bela 
Vista 3,90 4.680,00 

5 100 

quilos de mamão formosa, sendo de primeira qualidade, livre de sujidades, 
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte e suas condições deverão estar 

de acordo com a norma técnica de alimentação. 

Bela 
Vista 2,85 285,00 

6 80 

quilos de melão, tamanho grande, viçoso e saudável, cor amarela, com polpa 
firme e intacta, livres de enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem 
física ou mecânico oriundo do manuseio e suas condições deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

Bela 
Vista 4,43 354,40 

7 200 

quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de sujidades, parasitas 
e larvas, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 

madura, com polpa firme e intacta e, suas condicoes deverao ser de acordo com 
a norma tecnica de alimentacao 

Bela 
Vista 1,19 238,00 

8 150 
quilos de poncã, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem dano físico e 
mecânico oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas condições deverão estar 

de acordo com as normas técnicas de alimentação. 

Bela 
Vista 1,90 285,00 

9 200 

maços de couve manteiga, de primeira qualidade, apresentar tamanho e 
conformação uniforme, deverão ser bem desenvolvidas, firme e compacta, 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
suas condições deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria 

cvs-6/99, de 10/03/99. 

Bela 
Vista 2,40 480,00 

10 500 

unidade de alface de primeira qualidade, apresentar tamanho e conformação 
uniforme, deverão ser bem desenvolvida, firme e compacta, isenta de 

enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e os produtos 
deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 

10/03/1999. 

Bela 
Vista 1,29 645,00 

11 100 

quilos de pepino, devendo ser de primeira qualidade, apresentando tamanho 
médio uniforme e suficientemente desenvolvido, estando livre de enfermidade, 
defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica oriundos do manuseio 
(rachadura, etc) e suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica 

de alimentação. 

Bela 
Vista 1,50 150,00 

12 30 

quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio, sem bolor, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e suas condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação 

Bela 
Vista 11,64 349,20 

13 50 

kilos de abóbora cabotiá: tamanho médio, cor normal de abóbora madura, 
aparência viçosa e saudável - classificação/características gerais: deverá ser 
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o 
grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de 

enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de 
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. não serão permitidos 

rachaduras, perfurações e cortes, deverão estar em conformidade com os itens 
17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99 

Bela 
Vista 2,45 122,50 

14 40 quilos de abobora paulista. Bela 
Vista 2,39 95,60 

15 60 
maços de brócolis, de primeira qualidade, cor verde, apresentando tamanho e 

conformação uniforme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e 
suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

Bela 
Vista 3,90 234,00 

16 100 quilos de beterraba, de primeira qualidade, firme, intacta e suas condições 
deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

Bela 
Vista 2,39 239,00 

17 500 quilo de batata inglesa, lisa e de boa qualidade e que tenham aproximadamente 
o mesmo tamanho 

Bela 
Vista 1,79 895,00 

18 150 batata doce - sem lesões, aparência natural, fresca, deverão ser procedentes de 
espécimes vegetais genuínos e sãos, pacote de 1 quilo. 

Bela 
Vista 2,50 375,00 

19 150 quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua 
aparencia, sem brotos e com formacao uniforme. 

Bela 
Vista 2,69 403,50 

20 300 

maços de salsinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência murcha ou 
velha, sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades contadas na 
parte oposta ao das folhas, os produtos deverão estar em conformidade com os 

itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

Bela 
Vista 0,99 297,00 

21 300 macos de cebolinha, folhas verdes e sem defeitos, nao de aparencia murcha ou 
velha, sem ferrugem ou queimaduras, com no minimo 15 unidades cada. 

Bela 
Vista 0,99 297,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

22 250 quilos de cenoura, tamanhos variados, aparência viçosa e embalados em 
bandejas contendo aproximadamente 1,2 kg. 

Bela 
Vista 2,39 597,50 

23 100 

quilos de chuchu deverão ser de primeira qualidade, apresentando tamanho 
uniforme e suficientemente desenvolvido, estando livres de enfermidades, 

defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânico oriundo do manuseio e 
suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

Bela 
Vista 2,15 215,00 

24 250 quilos de mandioca, limpos e sem casca, embaladas em sacos plásticos 
transparentes 

Bela 
Vista 1,28 320,00 

25 30 

pimentão verde - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco de polietileno 
transparente, sendo de primeira qualidade, apresentando tamanho e 

conformação uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio, 
e suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

Bela 
Vista 2,39 71,70 

26 400 quilo de tomate a, porte medio/grande firme, intacto e grau medio de 
amadurecimento, de primeira qualidade. 

Bela 
Vista 3,20 1.280,00 

27 150 

unidade de repolho mole - tamanho médio, firme e compacto, de primeira 
qualidade, isenta de enfermidades, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 

bem como sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

Bela 
Vista 3,85 577,50 

28 100 

quilos de couve-flor, tamanho médio a grande, boa aparência, flores brancas e 
firmes, folhas ao redor da flor devem estar frescas e verdes, sem fungos e sem 

manchas escuras. acondicionados em caixas de madeira e suas condições 
deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 

10/03/99 

Bela 
Vista 4,08 408,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Março de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 195/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 136/2015, homologado em 
18/06/2015.
Valor Homologado: R$ 1.755,00 (Um mil setecentos e cinquenta e cinco reais).
Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para automóveis, cami-
nhões e equipamentos rodoviários.
Empresa: S.O Peças e Auto Elétrica Ltda-EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 196/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 136/15, homologado em 
18/06/2015.
Valor Homologado: R$ 11.446,74 (Onze mil quatrocentos e quarenta e seis reais 
setenta e quatro centavos).
Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para automóveis, cami-
nhões e equipamentos rodoviários.
Empresa: Auto Elétrica e Mecânica Meneses Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 380/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado Marca 

1 10 
Bateria 12v 60 amperes free (com certificado 

do inmetro) R$ 175,50 R$ 1.755,00 Jupiter 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado Marca 

2 4 Bateria 12v 45 amperes (com certificado do inmetro). 132.81 531,24 Marte 

3 4 Bateria 12V 75 Amperes (com certificado do inmetro) 228,00 912,00 Marte 

4 7 Bateria 12v 170 amperes (com certificado do inmetro) 416,10 2.912,70 Marte 

5 10 Bateria 12v 150 amperes (com certificado do inmetro) 387,60 3.876,00 Marte 

6 12 Bateria 12v 100 amperes (com certificado do inmetro) 267,90 3.214,80 Marte 
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este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 275/2015, homologado em 
16/09/2015.
Valor Homologado: R$ 34.666,00 (Trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e 
seis reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestar ser-
viços de reparos em portas, ar, amortecedor, entre outros, dos ônibus utilizados 
para o transporte escolar.
Empresa: A CAMPANERUTTI & CIA LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 381/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 208/2015, homologado em 
17/09/2015.
Valor Homologado: R$ 29.927,00 (Vinte e nove mil novecentos e vinte e sete 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para a ma-
nutenção da iluminação pública de Cianorte.
Empresa: PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de setembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 382/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 208/2015, homologado em 
17/09/2015.
Valor Homologado: R$ 117.646,50 (Cento e dezessete reais seiscentos e quaren-
ta e seis reais cinquenta).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para a ma-
nutenção da iluminação pública de Cianorte.
Empresa: AMAURI VICENTE DOS ANJOS JUNIOR EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de setembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 10 serviços de reparo completo de cilindro de porta em ônibus 365,00 3.650,00 
2 12 serviços de reparo de válvula da chave da porta a ar em ônibus. 280,00 3.360,00 
3 12 serviços de reparo em limpadores de para brisa a ar em ônibus. 336,00 4.032,00 
4 18 serviços de reparo em encanamento e tubulação de ar em ônibus. 107,00 1.926,00 

5 8 serviços de reparos  completo de painel dianteiro em ônibus e fixação de 
limpadores. 866,00 6.928,00 

6 8 serviços de reparos caneletas e separador de janelas em ônibus. 1.345,00 10.760,00 
7 5 serviços de reparos no cilindro do amortecedor do banco do motorista. 171,00 855,00 
8 5 serviços de reparos na caixa de mola do banco do motorista. 171,00 855,00 
9 5 serviços de reparos em trilhos do banco do motorista. 220,00 1.100,00 

10 5 serviços de reparos  em regulagem de ajuste de assento e encosto em banco 
do motorista. 240,00 1.200,00 

 

 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 

1 350 
reator vapor sodio de 250w interno alto fator de potencia; selo 
inmetro; selo procel; c/ carcaça em chapa galvanizada a fogo e 

enrolamento em cobre. 
LUXFORT R$ 37,50 R$ 13.125,00 

8 20 caixa cn ph c/ lente policarbonato. STRAL R$ 126,75 R$ 2.535,00 

11 150 caixa de alvenaria 30 x 30. PADROEIRA R$ 19,80 R$ 2.970,00 

16 1.430 Metros cabo 35mm flexivel 1 kv. IGUASUL R$ 7,90 R$ 11.297,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

2 400 lâmpada vapor sodio 250 w. GE R$ 13,00 R$ 5.200,00 

3 230 luminária tipo projetor led 20w 6000k em aço 
ac85/265v 50/60 hz. MONTALTO R$ 60,00 R$ 13.800,00 

4 1.000 cabo pp 2x2,5mm. SIL R$ 1,85 R$ 1.850,00 
5 2.000 pv dulto 2° pol. corrugada. CIMFLEX R$ 1,54 R$ 3.080,00 
6 3.000 Metros cabo 10 mm 1 kv flexível. SIL R$ 2,80 R$ 8.400,00 

7 100 

globos decorativo p/ luminaria tipo republicano p/ 
lampada de 250w; c/ adornos e disco de fixação 

em aluminio fundido e pintura a pó (com 
características idênticas ao modelo existente na 

pista de caminhada da av. minas gerais, zona 02). 

PROJELUZ R$ 118,00 R$ 11.800,00 

9 20 caixa an policarbonato. TAF R$ 31,00 R$ 620,00 
10 50 conduite zincado leve 1° pol. - 3 mtrs. ELECOM R$ 8,90 R$ 445,00 

14 320 
reatores vapor sodio de 250w externo c/ base para 
rele c/ carcaça galvanizada a fogo e enrolamento 

em cobre. 
SAMA R$ 42,95 R$ 13.744,00 

17 2.000 Metros cabo 25mm flexivel 1 kv. NAMBEI R$ 5,70 R$ 11.400,00 
18 2.000 Metros cabo 16mm flexivel 1 kv. NAMBEI R$ 3,68 R$ 7.360,00 
19 20 chave contactora 25 a LUKMA R$ 53,00 R$ 1.060,00 
20 30 chave contactora 32 a LUKMA R$ 69,00 R$ 2.070,00 
22 10 chave contactora 105 a LUKMA R$ 365,00 R$ 3.650,00 
23 3.500 pv dulto 3" corrugado. CIMFLEX R$ 2,70 R$ 9.450,00 
24 2.000 Metros cabo flexivel 2,5 mm. SIL R$ 0,59 R$ 1.180,00 
25 50 fita isolante de 20 mts. ALUMBRA R$ 2,75 R$ 137,50 

27 16 

poste republicano de uma petala, com base e 
tocha em aluminio e estrutura em chapa 

galvanizada a fogo com pintura eletrostatica na cor 
verde colonial (com características idênticas aos 

mesmos instalados na pista de caminhada 
situação na av. minas gerais zona 02 em cianorte. 

PROJELUZ R$ 1.400,00 R$ 22.400,00 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 383/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 208/2015, homologado em 
17/09/2015.
Valor Homologado: R$ 35.322,00 (Trinta e cinco mil trezentos e vinte e dois 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para a 
manutenção da iluminação pública de Cianorte.
Empresa: CAPEL ELÉTRICA EIRELI ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 384/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 208/2015, homologado em 
17/09/2015.
Valor Homologado: R$ 4.973,20 (Quatro mil novecentos e setenta e três reais 
vinte centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para a 
manutenção da iluminação pública de Cianorte.
Empresa: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 356/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernam-
buco, 180, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão Presencial 24/2016.
OBJETO: Aquisição de água mineral (galão de 20 litros e copos) para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, para 
os eventos pedagógicos e formação continuada a serem realizados durante o 
ano de 2016.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.685,00 (Três mil seiscentos e oitenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de março de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 380/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

15 320 rele fotocelula. TECNOLINSA  R$ 9,60  R$ 3.072,00 

28 8 

poste republicano de duas petalas, com base e 
tocha em alumnio e estrutura em chapa 

galvanizada a fogo com pintura eletrostatica na 
cor verde colonial (com características idênticas 

aos mesmos instalados na praça raposa 
tavares, centro em cianorte). 

PROJELUZ R$ 3.450,00 R$ 27.600,00 

29 1 

poste republicano de cinco petalas, com base e 
tocha em aluminio e estrutura em chapa 

galvanizada a fogo com pintura eletrostatica na 
cor verde colonial (com características idênticas 
ao mesmo instalado no cruzamento da av. são 

paulo c/ av. rio branco). 

PROJELUZ R$  4.650,00 R$ 4.650,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 

12 300 terminal tcm - 10 mm. INTELLI  R$ 2,52  R$ 756,00 
13 30 curva zincada 1° pol. MULTIDUTO   R$ 2,24  R$ 67,20 
21 20 chave contactora 50 a SOPRANO CST 50   R$ 180,00  R$ 3.600,00 
26 50 fita auto fusao 10 mts. PRYSMIAN   R$ 11,00  R$ 550,00 
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76.309.806/0001-28 e a empresa CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 
1150 A, CEP 87.209-006, telefone (44) 3019-5050, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.611.669/0001-21.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 94/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de horas técnicas 
visando à manutenção e reparos em equipamentos de informática, e aquisi-
ção de peças e acessórios para a Administração e 13 Escolas, 12 Centros de 
Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Biblioteca 
Municipal, CAE e Núcleo de Tecnologia.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
28.610,00 (Vinte e oito mil seiscentos e dez reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/05/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 381/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa E ANIBAL & CIA LTDA - ME, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Avenida Amazonas, 1472-A – Zona 3, CEP 
87.000-000, telefone (44) 3631-6224, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.297.426/0001-22.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 13/2016.
OBJETO: Aquisição de repelentes contra insetos (em especial o Aedes aegypti) 
para distribuição gratuita a pacientes no Pronto Atendimento e nos Postos de 
Saúde do Município.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
21.000,00 (Vinte e um mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
18/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 62/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de frutas, verduras e legumes visando 
o preparo de refeições aos atletas das escolinhas e projetos da Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: SIDNEI APARECI-
DO CHIARELLI & CIA LTDA-EPP, como vencedora dos itens 01 ao 28 no 
valor total de R$ 17.509,90 (Dezessete mil quinhentos e nove reais e noventa 
centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de Março de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
24/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 70/2016, concernente a 
Aquisição de água mineral (galão de 20 litros e copos) para suprir as necessida-
des da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, para os eventos 
pedagógicos e formação continuada a serem realizados durante o ano de 2016.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa SIDNEI APARECIDO 
CHIARELLI & CIA LTDA - EPP como vencedora dos itens 01 e 02, no valor 
total de R$ 3.685,00 (Três mil seiscentos e oitenta e cinco reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de Março de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 
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